Essentiele-informatiedocument
Doel:
Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te
helpen het met andere producten te vergelijken.
Productnaam:

Goud icm opslag

Productcodes:

Au

PRIIP producent:

Edelmetaal Beheer Nederland, Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE
Amsterdam, Nederland. De PRIIP producent is uitgevende instelling.
https://edelmetaalbeheer.nl/contact of bel +31 (0) 35 - 203 19 69

Bevoegde autoriteit van de
PRIIP producent:

Autoriteit voor Financiële Markten (AFM)

Datum en tijd van productie van het
Essientiële-informatiedocument

2-januari-2018 15:00

Wat is dit voor een product?
Soort

Fysiek goud in baar- of muntvorm in combinatie met opslag

Doelstellingen

Fysiek goud aangeboden door Edelmetaal Beheer Nederland in combinatie
met opslag heeft tot doel de prestaties van de spotgoudprijs te bieden via
fysiek goud. De basisvaluta hiervoor is USD.

Retailbelegger op wie het product wordt gericht

Het product is bestemd voor retailbeleggers die een doelstelling van algemene vermogensopbouw / vermogensbescherming nastreven en een middellang tot lange investeringhorizon hebben. Dit product is een product voor
cliënten met een gevorderde kennis van financiële producten en/of ervaring
hebben met financiële producten. De investeerder kan verliezen dragen die
kunnen oplopen tot een totaal verlies van het geïnvesteerd kapitaal en hecht
geen belang aan kapitaalbescherming. In de risico- en rendementenanalayse
wordt dit product in de risicoklasse 7 op een schaal van 1 (zeer veilig, zeer
lage tot lage opbrengst) tot en met 7 (zeer risicovol, hoogste opbrengst)
geplaatst.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 10 jaar. U hoeft geen extra kosten te betalen wanneer u
eerder wilt uitstappen.
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We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7, dat is een hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige
prestaties worden geschat als hoog. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel
of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging EUR 10.000
1 jaar

10 jaar

20 jaar

Wat kunt u terugkrijgen na kosten

€ 9.075,97

€ 4.978,29

€ 2.554,39

Gemiddeld rendement per jaar

-9,24%%

-5,02%

-3,72%

Wat kunt u terugkrijgen na kosten

€ 9.269,08

€ 6.144,89

€ 3.891,84

Gemiddeld rendement per jaar

-7,31%

-3,86%

-3,05%

Wat kunt u terugkrijgen na kosten

€ 10.041,50

€ 13.681,54

€ 19.292,90

Gemiddeld rendement per jaar

0,42%

3,68%

4,65%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€ 10.292,54

€ 17.513,53

€ 31.613,66

Gemiddeld rendement per jaar

2,93%

7,51%

10,81%

Scenario
Stressscenario

Ongunstig scenario

Gematigd scenario

Gunstig scenario

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 20 jaar, in verschillende scenario’s, uitgaande van een inleg van EUR 10.000. De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten. De weergegeven scenario’s zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens
uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de
markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme
marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als Edelmetaal Beheer Nederland niet kan uitbetalen?
Indien u kiest voor opslag worden uw beleggingen veilig voor u bewaard. Voor de bewaring van uw beleggingen is Edelmetaal Beheer
Nederland opgezet. Bij een eventueel faillissement van Edelmetaal Beheer Nederland vallen uw beleggingen buiten de boedel van Edelmetaal Beheer Nederland. Als aanbieder van beleggingsobjecten staat Edelmetaal Beheer Nederland onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten.

Wat zijn de kosten?
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement.
De totale kosten omvatten eenmalige en doorlopende kosten. De bedragen die hier zijn gegeven, zijn de cumulatieve kosten van het
product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. De tabel gaat ervan uit dat u EUR 10.000 investeert. De cijfers zijn schattingen en
kunnen in de toekomst veranderen.

Belegging: EUR 10.000
Scenario’s

Indien u verzilvert na 1 jaar

Indien u verzilvert na 3 jaar

Indien u verzilvert na
5 jaar

Totale kosten

€ 350,59

€ 451,00

€ 581,09

Effecten op Rendement (RIY)
per jaar

2,67%

1,87%

1,16%
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Kosten na verloop tijd

Samenstelling van de kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Eenmalige kosten

Terugkerende kosten

Incidentele kosten

Instapkosten

1,00

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk
betaalt u minder.

Uitstapkosten

0.00

Het effect van de uitstapkosten.

Transactiekosten

0.00

Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen en of
verkopen.

Bewaarkosten

0,5

Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen
voor het beheer van uw beleggingen, en de kosten van de onderliggende fondsen.

Prestatiekosten

0.00

Het effect van de prestatievergoeding.

Carried interests

0.00

Het effect van carried interests.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er vervroegd geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar
De gemiddelde investeerder houdt dit soort product in zijn bezit voor circa 10 jaar. De indicatie periode van 10 jaar vergroot alleen de
vergelijkbaarheid met andere investeringsproducten zonder vaste looptijd. U kunt het product op bepaalde data uitoefenen door een
kennisgeving af te geven aan Edelmetaal Beheer Nederland. Bij een effectieve uitoefening zal u geld ontvangen op door het door u aangegeven rekeningnummer. U hoeft geen extra kosten te betalen wanneer u besluit eerder uit te stappen of eerder (een gedeelte van) uw
belegging van de hand wenst te doen.
Indien u het product verkoopt voor het einde zoals beschreven onder prestatiescenario’s, kan het bedrag dat u ontvangt, mogelijk significant, lager zijn dat het bedrag dat u anders zou hebben ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Klachten over het product of het handelen van Edelmetaal Beheer Nederland met betrekking tot dit product kunnen schriftelijk worden
ingediend bij Edelmetaal Beheer Nederland en kunnen worden geadresseerd aan:
Edelmetaal Beheer Nederland
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE AMSTERDAM
Uw klacht wordt zorgvuldig en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Mocht de uitkomst van
de klachtenprocedure niet bevredigend voor u zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter of het Klachteninstituut
Financiële Dienst- verlening (“KiFiD”). Zie voor meer informatie over het KiFiD www.kifd.nl.
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Andere nuttige informatie
Elke aanvullende documentatie in verband met het product en in het bijzonder het prospectus en mogelijke bijlagen worden op de volgende website www.edelmetaalbeheernederland.nl gepubliceerd, overeenkomstig de relevante wettelijke verplichtingen. Om meer informatie over het product te verkrijgen, in het bijzonder details van de structuur en de risico’s in verband met het investeren in het product
dient u deze documenten te lezen.

